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PÁNDY-NAP
ÜNNEPSÉG A NÉVADÓ SZÜLETÉSÉNEK 150. ÉVÉBEN
A Gyulán 1846. május 1-jén mindössze 10 ággyal
megnyitott magánkórház 53 évi folyamatos – bár
néha gigászi küzdelmeket igénylõ – fejlõdése során
1899. november 1-jén ünnepélyesen átadta a gyógyításnak hatalmas, 260 ágyas elme pavilonját. Elsõ osztályos, majd igazgató fõorvosává dr. Pándy Kálmánt nevezte ki dr.
Berkes Sándor kórházigazgató.
A Gyulától mindössze 7 km-re fekvõ Ókígyóson született Pándy Kálmán
csupán 7 évvel kinevezése elõtt vette át
orvosi diplomáját, tudása, szorgalma és
ambíciói – valamint Niedermann miniszteri tanácsos ajánló levele, miszerint „alkalmasnak talált személy a vármegyei tébolyda megszervezésére”, továbbá „hogy a
megye Pándyval, mint jeles psychiáterrel
kiváló szakembert nyerhet.” – feljogosította az
állás megpályázására. A miniszteri tanácsos bölcs elõrelátásának köszönhetõen nem csak a gyulai kórház,
de a magyar, sõt nemzetközi elmeügy is egy kiváló
pszichiáterrel gazdagodott Pándy Kálmán személyében. Bár mindössze hat évet töltött a gyulai kórház
elmegyógyászati osztályának élén – 1905. szeptember
1-jén Lipótmezõre került fõorvosnak, majd a Nagyszebeni Elmegyógyintézet igazgatója és egyetemi
magántanára lett –, e történelmi léptékkel mérve igen
rövid idõ alatt számtalan újítást, korszakalkotó módszert vezetett be, melyek utat mutattak a pszichiátria fejlõdésének. Néhány általa kidolgozott tétel ma
is alapját képezi a gyógyításnak. Úttörõje volt számos olyan tudományterületnek, mint a rehabilitáció,
a munka- és mûvészetterápia, a mentálhigiéné, a
neuropatológia, a reflexológia, az alkohológia, hogy
csak néhányat említsünk azon témák közül, melyeket kutatott és be is vezetett már gyulai tartózkodása idején. Nevéhez fûzõdik az open door-szemlélet,
vagyis a rácsok, bezárt ajtók nélküli, emberséges bánásmód az elmebetegek gyógyításában, gondozásában.

2018-ban, Pándy Kálmán születésének 150. évében
október 17-én került sor a Pándy-nap megünneplésére. Köszöntõt dr. Szabó Ferenc orvos-igazgató
mondott, ezt a pályakezdõ, valamint frissen szakképesítést szerzett orvosok, szakdolgozók
köszöntése és ünnepélyes eskütétele követte. Az ünnepség mindenkori része a
Pándy-Alapítvány éves beszámolója
pénzforrásai felhasználásáról, ezt idén
Niedermayer Mártától hallhattuk.
A Pándy-napok legfelemelõbb pillanata a Pándy Nõvér cím és a Pándy
Emlékérem átadása.
2018-ban a Pándy Nõvér címet Gyõri
Boldóczki Erika védõnõ és Gyihorné Kurta Andrea, a Szemészeti osztály diplomás
ápolója érdemelte ki. A gyulai és békéscsabai kórház 2016-os integrációjával létrejött Békés Megyei Központi Kórház történetében második
alkalommal kerül átadásra a Réthy Nõvér
cím, melyet idén
Vargieczné Deák Mariann, a Réthy Pál Tagkórház Traumatológiai
Osztályának fõnõvére
vehetett át.

Szakmai és emberi értékei – valamint gyulai kötõdése – okán kórházunk 1987-ben felvette Pándy
Kálmán nevét. Azóta minden év októberében egy,
születésnapja, október 14. körüli napon ünnepségen
emlékezünk kórházunk névadójára. Ekkor kerül sor
az intézmény legmagasabb kitüntetéseinek, az 1988
óta minden évben egy, két, legfeljebb három orvosnak átadott Pándy Emlékérem, és az egy évvel késõbb létrehozott Pándy Nõvér cím átadására is.
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A Pándy Emlékérem – sorrendben a
45. – új tulajdonosa dr.
Suhajda János, a Szülészet-Nõgyógyászat
fõorvosa lett, aki a hagyományoknak megfe-
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lelõen nem csak elõadást tartott, hanem egy oszlopos kínai díszkörtefa elültetésével gyarapította kórházunk parkját. Egy 49 évnyi szülészi
pálya sikereit koronázza meg
ez az elismerés, hiszen dr.
Suhajda János 2018 decemberében nyugdíjba vonul.
Kedves Fõorvos Úr! Ezúton köszönjük meg közel fél
évszázados gyógyító tevékenységét és kívánunk boldog, élményekben gazdag, jó
egészségben eltöltött sok-sok
szép évet!
Tölgyesi Ágnes
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30 ÉVES A „PÁNDY-ÜLTETVÉNY”
A Békés Megyei Tanács Kórháza 1987-ben vette fel Pándy Kálmán nevét. Ugyanebben az évben
megalkotta az intézmény legmagasabb kitüntetése –
a Pándy Emlékérem – szabályzatát, mely szerint az
elismerés az intézet névadójának emlékét kívánja
megõrizni és ápolni.
Részlet a Szabályzatból:
„Az emlékérmet a kórház fõigazgatója és igazgatói tanácsa adományozza olyan személyeknek, akik
szakterületük magas színvonalú mûvelésével, vagy tudományos munkásságukkal elismerést szereztek az intézetnek és jelentõsen hozzájárultak a gyógyító munka fejlesztéséhez.”
Az elsõ emlékérmeket 1988-ban adták át dr.
Iványi János és dr. Lõrinczy Endre fõorvosoknak.
Az emlékérem átadása mellett kezdettõl szép hagyoÉv
1988
1988
1989
1989
1990
1992
1992
1993
1993
1994
1995
1995
1996
1997
1997
1998
1999
2000
2000

Emlékérem tulajdonosa
Dr. Lõrinczy Endre
Dr. Iványi János
Prof. Dr. Pintér Miklós
Prof. Dr. Kovách Arisztid
Dr. Libor János
Dr. Deli László
Dr. Borbényi Olivér
Dr. Márkus Vera
Sövényi Ferencné
Kiss Ferencné
Dr. Gyuris Jenõ
Dr. Jakubecz Sándor
Dr. Csaba István
Dr. Buzás Erna
Dr. Pluhár János (Postumus)
Dr. Svékus András
Dr. Kovács József
Dr. Pocsay Gábor
Dr. Szepesváry Elemér (postumus)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Dr. Kander Zoltán
Dr. Bereczky Aranka
Dr. Zámori Csaba
Dr. Pásztor Pál
Prof. Dr. Fodor Lajos
Dr. Katona András
Dr. Sipos Péter
Pápai Ferenc
Dr. Vincze Gábor
Dr. Faragó László
Dr. Liechtenstein-Zábrák József
Dr. Gácser Magdolna
Dr. Márk László
Dr. Pelle Zsuzsanna
Dr. Pikó Béla
Dr. Rokszin Tibor
Dr. Dudás Mihály
Dr. Bányai Tivadar
Dr. Suhajda János

Titulus
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
országos fõnõvér
ápolási igazgató
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
orvosigazgató helyettes
osztályvezetõ fõorvos
fõigazgató fõorvos emlékére
ültette Dr. Szepesváry Szabolcs
orvos igazgató
orvosigazgató helyettes
osztályvezetõ fõorvos
fõorvos
osztályvezetõ egy tan.
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
nyugalmazott fõkertész
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
osztályvezetõ fõorvos
fõorvos

mány, hogy a kitüntetettek fát ültetnek a kórház
parkjában, maradandó emléket állítva ezzel a névadónak, egyben gazdagítva kórházunk növényállományát. Az elmúlt 30 év alatt elültetett fák ha erdõt nem
is, de szép ligetet alkotnának egymás társaságában.
A park különbözõ pontjain gyökeret eresztve azonban külön-külön magasodnak, jó néhány már tekintélyes méretûre terebélyesedve. Lombjuk alatt tábla
õrzi ültetõjük nevét, égre törõ koronájuk pedig intézményünk névadójának emlékét vigyázza. Vigyázzunk rájuk mi is!
A Pándy-fák sorsának gondozása és az alábbi
jegyzék pontos adminisztrálása intézményünk fõkertésze, Pomázi Ferenc elhivatottságát, gondos munkáját dicséri. Köszönet érte!

A fa megnevezése
Quercus robur „Fastigiata” (Oszlopos tölgy)
Quercus robur „Fastigiata” (Oszlopos tölgy)
Quercus robur „Fastigiata” (Oszlopos tölgy)
Quercus robur „Fastigiata” (Oszlopos tölgy)
Quercus robur „Fastigiata” (Oszlopos tölgy)
Quercus robur „Fastigiata” (Oszlopos tölgy)
Quercus robur „Fastigiata” (Oszlopos tölgy)
Corylus colurna (Mogyorófa)
Corylus colurna (Mogyorófa)
Quercus robur „Fastigiata” (Oszlopos tölgy)
Quercus robur „Fastigiata” (Oszlopos tölgy)
Quercus robur „Fastigiata” (Oszlopos tölgy)
Quercus robur „Fastigiata” (Oszlopos tölgy)
Quercus robur „Fastigiata” (Oszlopos tölgy)
Quercus robur „Fastigiata” (Oszlopos tölgy)
Corylus colurna (Mogyorófa)
Corylus colurna (Mogyorófa)
Chamaeciparis Lawsoniana „Stewartii” (Aranyló hamisciprus)
Pinus Wallichiana (Himalájai selyemfenyõ)

Ültetés helye
Mûtéti tömb déli old.
Mûtéti tömb déli old.
Mûtéti tömb déli old.
Mûtéti tömb déli old.
Mûtéti tömb déli old.
Mûtéti tömb déli old.
Mûtéti tömb déli old.
Étterem elõtt
Étterem elõtt
Hydroforház
Hydroforház
Hydroforház
Hydroforház
Hydroforház
Hydroforház
Hydroforház
Hydroforház
Sugárterápia old.
Sugárterápia old.

Liquidambar styraciflua (Ámbrafa)
Cedrus atlantica „Glauca” (Atlaszcédrus)
Cedrus atlantica „Glauca” (Atlaszcédrus)
Cedrus atlantica „Glauca” (Atlaszcédrus)
Cedrus atlantica „Glauca” (Atlaszcédrus)
Cedrus atlantica „Glauca” (Atlaszcédrus)
Cedrus atlantica „Glauca” (Atlaszcédrus)
Cedrus atlantica „Glauca” (Atlaszcédrus)
Liriodendron tulipifera (Tulipánfa)
Cédrus atlantica „Glauca” (Atlaszcédrus)
Aesculus carnea (Rubicunda) (Rózsaszínvirágú gesztenye)
Liriodendron tulipifera (Tulipánfa)
Cédrus atlantica „Glauca” (Atlaszcédrus)
Carpinus betulus „Fastigiata” (Oszlopos gyertyán)
Fraxinus excelsior „West of Glory” (Magaskõris)
Platanus hibrida „Digitata” (Ujjas platán)
Cerassus serulata (Díszcseresznye)
Eleagnus angustifolia (Olajfûz)
Pyrus calleryana „Chanticleer” (Oszlopos díszkörte)

Hydroforház
Fertõzõ osztály
Fertõzõ osztály
Fertõzõ osztály
Fertõzõ osztály
Fertõzõ osztály
Fertõzõ osztály
Fertõzõ osztály
Elmekert
Fertõzõ osztály
Patológia
Elmekert
Fertõzõ osztály
Gégészet keleti sarok
Hospice
Bel É-ny sarok
Belosztály eleje
Nagytér Ny-i sarok
Belosztály eleje

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

2018. II. évfolyam 10. szám

7

VILÁGNAPOK
OKTÓBER 1. – AZ IDÕSEK VILÁGNAPJA
„Õsi és érett kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert »fáradságos életükkel kiérdemelték«,
nem is abból a józan elõrelátásból, hogy »egyszer én is öreg leszek, s milyen jó lesz, ha nem hajítanak
majd a szemétre!«, hanem azért, mert a lélek még érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az öregember, óriási élettapasztalatával olyan értékeket jelenített meg, amely a fiatalabbak számára vonzó és kívánatos volt!”
Müller Péter: Bensõ mosoly (részlet)

Az ENSZ 1991-ben rendezte meg elõször az idõnak, a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálsek világnapja programsorozatát október elsején, és
mán Tagkórház Reuma Osztálya nyugalmazott fõnõazóta is minden évben ezen a napon emlékeznek meg
vérének.
a világ különbözõ országaiban – többek között hazánkA szép elismerés apropóján exkluzív telefonos
ban is – a szépkorúakról. Az idõsek világnapja proginterjú készült Jolikával a Házi Hírmondó olvasói
ramsorozat megalapításával az ENSZ célja az volt, hogy
számára:
felhívják a figyelmet a méltóságteljes idõskorra, és fel– Kedves Jolika! Mikor kerültél kapcsolatba az
vessék az idõsek gazdaságba történõ visszaintegrálásáegészségüggyel, miért választottad a nagyon szép, de
nak kérdését. Az európai országok többségében ugyanis
embert próbáló ápolói hivatást?
évrõl évre csökken az aktív dol– Valójában védõnõ akartam
gozók aránya, és mivel egyre kelenni, de ehhez legalább féléves
vesebb gyermek születik, ez a tengyakorlaton kellett volna részt
dencia várhatóan tovább folytatóvennem, amit én szívesen vállalArany János: Visszatekintés
dik. Az idõsek foglalkoztatásával
tam volna, de Zsadányban, ahol
növelhetõ lenne az aktív dolgozók
éltem, a vezetõ védõnõ másképp
Álmaim is voltak, voltak...
aránya. Más kérdés persze, hogy
gondolta, így elmaradt a gyakorÓh, én ifju álmaim!
– fõleg hazánkban – milyen fizikai
lat – és a védõnõi hivatás is. Az
Rég eltüntek, szétfoszoltak,
és mentális egészségi állapotban
érettségi után dolgozni készülMint köd a szél szárnyain.
vannak az idõsek. Földünkön jetem, de édesanyám megtudta,
Az az ábránd – elenyészett;
lenleg körülbelül 600 millió idõs él,
hogy az ápolóképzõben éppen
Az a légvár – füstgomoly;
és a következõ két évtizedben várindul egy kétéves képzés (1965Az a remény, az az érzet,
hatóan megduplázódik a számuk.
1967), ahová fel is vettek. Nagy
Az a világ – nincs sehol! –
Mindannyiunk felelõssége,
lelkesedéssel vetettem magam
hogy az idõsebb korosztálynak
ismét a tanulásba és nagyon élhelye legyen a családban, hiszen
veztem! Nem csoda, hiszen
a család a nemzedékek közötti szolidaritás kiinduolyan nagy egyéniségektõl tanulhattam, mint a néhai
lópontja is. Lényeges szempont az idõsek és a gyedr. Libor János, legendás gasztroenterológus, vagy
rekek találkozása, hogy párbeszéd alakulhasson ki
dr. Bikádi Sándor, kiváló sebész, továbbá dr. Pintér
arról, mit hoz magával az öregedés, és miként mûMiklós, a hála Istennek, ma is jó egészségnek örvenködhetnek együtt az idõsebbek és a fiatalok.
dõ kitûnõ mikrobiológus.
Az idõsek világnapja alkalmából Gyula városa is
– Mikor és hol kezdõdött a kórházi pályafutáminden évben köszönti érett korú polgárait. A hasod?
gyományos köszöntõ mellett immár 15 éve adják át
– 1967. szeptember elsején a II. számú Belgyóa Diploma Honoris kitüntetõ címet, melyet 2003-ban
gyászaton indult ápolói pályám. Pontosan emlékszem
a Pándy Kálmán Megyei Kórház és a Tessedik Sáelsõ találkozásomra elsõ fõnökömmel, a legendás
muel Fõiskola Egészségügyi Fakultása hozott létre
Elíz nõvérrel, aki ezekkel a szavakkal fogadott: okos
azon ápolók elismerésére, akik diploma nélkül ápovagy, szép vagy, de rövid a ruhád! A késõbbiekben
lók nemzedékeit tanították és évtizedeken át magas
aztán megtanultam, hogy ezek a kisebb-nagyobb dorszinten ûzték hivatásukat.
gálások, a szigorú elvárások, mind a javamra, és ez2018-ban az alapítók nevében – immár a Békés
zel a betegek javára is válnak.
Megyei Központi Kórház és a Gál Ferenc Fõiskola
– A kemény „kiképzés” miatt sosem akartál oszképviseletében – dr. Becsei László fõigazgató fõortályt váltani? Hiszen nem minden osztálynak voltak
vos és dr. Párduczné Szöllõsi Andrea nyújtotta át a
„Elíz nõvérei”?
jelképes diplomát Mánássy Zoltánné Tarsoly Jolán– Soha! Tíz év volt már mögöttem, a koronária
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õrzõben kialakításától ott voltam és a testi-lelki megterhelés ellenére sem gondolkodtam másban, amikor
1977-ben elkezdtem egy kétéves általános intenzív
terápiás szakasszisztens képzést. Miután 1978-ban
végeztem, még 9 évig kamatoztattam az ott szerzett
tudást. De idõközben dr. Aranyosi Margit, a Reuma Osztály akkori vezetõ fõorvosa – akinek férjét
osztályunkon ápoltuk – kinézett magának. Évekig
próbált átcsábítani a saját osztályára, aztán végül sikerült neki. 1987-ben Kiss Ferencné Lenke, az akkori ápolási igazgató átkísért a Reumatológiára – és
maradtam. Dr. Aranyosi Margit kiváló emberi és
szakmai értékei segítettek enyhíteni bennem a belgyógyászat elhagyása miatti szomorúságot. A sors kegyetlen fintora, hogy mindössze két évet dolgozhattunk együtt, amikor Aranyosi fõorvosnõ meghalt.
– Meddig dolgoztál még ezek után?
– Dr. Búzás Erna fõorvosnõ szintén kitûnõ ember és nagyon jó fõnök volt, vezetése alatt még további 15 évig szolgáltam az egészségügyet. Aztán

2004. január 6-án – a születésnapomon! – nyugdíjba
vonultam.
– Ennek már lassan 15 éve. Gondolsz még néha
a régi kollégákra, fõnökeidre, a nehéz, mégis felemelõ hivatásodra?
– Sosem fogom elfelejteni! Itt lettem diáklányból felnõtt, dolgozó nõ, egész életemben a kórház
kötelékében éltem. A magánéletem is emlékeztet
erre, hiszen férjem, Mánássy Zoltán is a kórház
munkatársa volt, 1969-tõl 2005-ig villamossági szerelõként. A most kapott elismerés pedig örökre szívembe véste a régi emlékeket.
Kedves Jolika! Élményekben, egészségben gazdag, pihentetõ nyugdíjas éveket kívánunk! Életutadra visszatekintve köszönjük, hogy voltál nekünk!
Tölgyesi Ágnes
Forrás:
http://www.villarosa.hu/?q=idosek-vilagnapja.html
http://www.jakd.hu/index.php?p=evfordulo&id=901

Forrás: www.gyulatelevizio.hu
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HARTMANN – 200 ÉVE AZ EGÉSZSÉGÜGY ÉLVONALÁBAN
A HARTMANN napjainkban a világ egyik vezetõ orvostechnikai és higiéniai termékeket és szolgáltatásokat kínáló egészségügyi vállalata. A kék színû,
ovális Hartmann embléma egész Európában és a föld
számos országában a minõség, az innováció és a
megbízhatóság szimbóluma és garanciája.
A vállalat rövid története:
1818-ban Ludwig von Hartmann pamutfeldolgozó
üzemet alapított a németországi Heidenheim városában, melyet fiai, Carl, Eduard és Paul Hartmann
1843-ban átneveztek Ludwig Hartmann Fiai vállalatra. 1874-ben az idõsebb Paul Hartmann a hagyományos textilipari családi vállalkozást innovatív kötszergyártó üzemmé alakította. Sir Joseph Lister és Victor
von Bruns professzorokkal a Hartmann vezette be
az elsõ antiszeptikus kötszert, amely hatalmas áttörést jelentett a sebkezelés terén. 1882-ben megalapították az elsõ külföldi gyárat Olaszországban. Ezt további gyárak követték Párizsban, Londonban, New
Yorkban, Prágában, Rómában, Sevillában, és Innsbruckban.
1912-ben a HARTMANN egy családi tulajdonban lévõ részvénytársasággá alakult, amelynek igazgatótanácsa kizárólag a HARTMANN család tagjaiból állt.
1918-1945 között a vállalat az összes külföldi érdekeltségét elveszítette a két világháború közötti idõben. Közel 30 évvel késõbb azonban már újra Franciaországban terjeszkedtek. 1974-ben bevezették a mûtéti és az inkontinencia termékcsaládokat a piacra.
2000-2009 között a HARTMANN stratégiailag
fontos vállalatokban szerzett érdekeltségeket: Karl
Otto Braun (gyógyászati textil), Kneipp (fürdõ és
szépségápolási termékek), BODE (infekciókontroll)
és Sanimed (járóbetegellátás). 2014-ben megnyitotta heidenheimi Innovációs Központját, ahol modern
kötszerek gyártása zajlik professzionális, tisztatéri
körülmények között.
2017-ben a HARTMANN érdekeltséget szerzett a Lindor inkontinencia
márkában és ezáltal a spanyol és portugál piac meghatározó szereplõjévé vált.
2018-ban a HARTMANN 200 éves évfordulóját ünnepli. Ennek jegyében
került meghirdetésre a „200
éves Hartmann 200 napos
szakdolgozói pályázata”, a
MESZK márciusi nõnapi

szakmai konferenciáján, melynek célja az élvonalbeli
termékek használatával szerzett tapasztalatok megosztása az ellátás különbözõ területein dolgozókkal.
Fontos feladat, hogy a szakdolgozók lehetõséget
kapjanak arra, hogy az innovatív megoldásokat maguk is nyomon követhessék és beépítsék a mindennapi gyakorlatba, valamint sikereiket a pályázat útján megoszthassák egymással.
A pályázat célcsoportjai az alábbiak voltak:
– kórházban
– mûtõben
– szakorvosi rendelõben
– háziorvosi rendelõben
– szociális otthonban
– otthonápolásban
– gyógyszertárban
– és egyéb betegellátó helyeken aktívan tevékenykedõ szakdolgozók
A pályázatot az alábbi témakörökben hirdették meg:
1. Sebkezelés
2. Inkontinencia-ellátás, Sztóma-ellátás
3. Infekciókontroll
4. Mûtéti termékek
5. Diagnosztika
A Hartmann cég összesen 2.250.000,– Ft-ot ajánlott fel a legjobb pályázatok elismerésére.
Az ország egész területérõl 148 pályamû érkezett. A pályázati díjak átadására a MESZK V. Szakdolgozói Tudományos Kongresszusának zárónapján
ünnepélyes keretek között került sor.
A Békés Megyei Központi Kórház is érintett
volt, hiszen Inkontinencia-ellátás, Sztóma-ellátás témakörben Deák Gyuláné, a Pándy Kálmán Tagkórház sztómagondozójának vezetõje elhozta a kategória elsõ díját!

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

Kedves Márti! Szívbõl
gratulálunk és további sikereket kívánunk – nem csak
a hasonló megmérettetésekben, hanem elsõsorban mindennapi munkád során!
T. Á.
Forrás:
http://www.meszk.hu/
hirek.aspx?nid=91063&cid=32
http://www.meszk.hu/upload/meszk/document/
hartmann‚ 00‚ 00_palyazat.pdf?web_id=
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EGÉSZSÉGNAP KÓRHÁZUNKBAN
Az Egészségedre Egyesület az Emberi Erõforrások Minisztériuma által biztosított forrásból a
Nemzeti Együttmûködési Alap kollégiumai által
megjelentetett pályázatnak köszönhetõen szervezte
meg a rendezvényt a lakosság számára 2018. október 16-án.
A rendezvény további támogatói voltak: Békés
Megyei Központi Kórház, Richter Gedeon Nyrt.,
Magyar Ápolási Egyesület Békés megyei szervezete, Regionális Wellness Egyesület.
Az Egészségnapot Mészáros Magdolna ápolási
igazgatónõ nyitotta meg a kórház Árvay-terme melletti elõadóban. Köszöntõjében kifejtette, a Lelki
Egészség Világszövetsége kezdeményezésére 1992 óta
minden év októberében ünneplik a lelki egészség világnapját, ilyenkor elsõsorban a megelõzésre próbálják felhívni a figyelmet. Kiemelte a test és lélek harmóniájának fontosságát. A hivatalos megnyitó után

a rendezvény két helyszínen folytatódott.
Az Árvay teremben lehetõség volt csontsûrûségmérésre, allergia vizsgálatra, mely szûrések igen népszerûek voltak, ezért egy kis várakozásra szükség
volt, de mindenki sorra kerülhetett. Sokan éltek a lehetõséggel és megmérették vércukor- ill. vér-koleszterin szintjüket. Természetesen dietetikus szakemberek álltak rendelkezésre jótanácsaikkal az egészséges táplálkozásra vonatkozóan, hogy a jó vérértékek
jók is maradjanak. A tanácsadás mellett test-zsírszázalék mérést is végeztek, mellyel megtudhattuk, hogy
a testünk hány százalékát alkotja zsír, avagy mennyi
is az az ideális testzsírszázalék.
A vérnyomásmérés sem maradhatott el, melynek
jelentõségét nem lehet eleget hangsúlyozni, tekintettel arra, hogy igen jelentõs rizikótényezõ a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásánál, amely a vezetõ
halálokok között is az elsõ helyen áll.

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ
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Külön program volt a mozgáskultúra fejlesztése
a gyakorlatban. A gyógytornászok a tornaeszközök
jelentõségét, helyes használatát mutatták be, tanították meg. Használatuk „minõségi izomzatot” eredményez, ami a mindennapi életben és a sportban egyaránt szükséges, továbbá fejlesztik a koordinációt, az
egyensúlyt, és az állóképességet.
Az Árvay terem melletti elõadóteremben „Központban a lelki egészség” címmel elõadássorozat
kezdõdött.
Kádárné Szabó Ildikó az egészségmûveltségrõl,
egészségkultúráról tartott elõadásából megtudhattuk,
hogy az egészség megtartásának egyéni és társadalmi szempontból is igen nagy jelentõsége van.

11
hangsúlyozta, lépésrõl
lépésre áttekintve, hogy
mit is tehetünk ennek
érdekében.
Kuti Árpádné Romvári Éva „Agyaljunk, és
ne stresszeljünk” címmel adta elõ gondolatait. Az agyér-katasztrófák (stroke) szemszögébõl hangsúlyozta a lelki
egészség jelentõségét.

Dr. Sárosiné Hõh
Henriette az ép test és
az ép lélek kapcsolatából a mozgás lelki
egészségünkre gyakorolt jótékony hatásait
hangsúlyozta.
Gróza Anna elõadásából megtudhattuk,

Dr. Fekete Klára a
férfiakat érintõ stressz
kezelésérõl tartott elõadásában hangsúlyozta,
hogy a férfi szerep és a
férfias attitûdök milyen
stresszhelyzeteket teremtenek, ill. összehasonlításra került a nõk

és férfiak hozzáállása a
stresszhez, melynek
különbözõsége érdekes
és meglepõ volt a hallgatóság számára.
Baji Anna „Lelked
rajta” elõadásában a tartós stressz okozta kiégés
szindróma megelõzését

milyen kölcsönhatásban van a táplálkozás
lelki egészségünkkel.
Az elõadássorozat
után a meghirdetett
szakmai versenyre jelentkezett diákok mérhették fel tudásukat
egészségkultúra terén. A
szakmai versenyen a
gyulai Göndöcs Benedek
és Harruckern János iskolából és a békéscsabai
Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziumból egyaránt érkeztek egészségügyi képzésben résztvevõ diákok. Mindnyájan értékes nyereményekért bizonyíthattak. Fontosnak tartjuk, hogy a leendõ egészségügyi szakdolgozók
megfelelõ egészségmûveltséggel rendelkezzenek, hiszen
munkájuk során értékközvetítõ szerepük is van a lakosság felé.
Összességében elmondhatjuk, hogy a rendezvény
igen látogatott volt. Kellemes környezetben, jó hangulatban zajlott, ahol a résztvevõket megvendégelésére is hangsúlyt fektettük. Természetesen csakis egészséges élelmek, gyümölcsök kerültek az asztalra!
Gerebenics-Szín Rózsa mentálhigiénikus
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház
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PILLANATOK A VÉRELLÁTÓ ÁLLOMÁS MINDENNAPJAIBÓL
A véradás egy nemes cselekedet, mely során
„életet” adományozunk rászoruló embertársainknak.
Munkatársaimmal együtt megragadunk minden
alkalmat a véradási kedv növelésére: Valentin napi
véradás, Anyák napi véradás, Családi véradás stb.
Családi véradást idén harmadik alkalommal tervezünk megszervezni december 15-én. Ez a fajta véradás abban különbözik a többitõl, hogy családokat
invitálunk véradásra. Legalább 2 fõ jelentkezése
szükséges egy család részérõl, hogy részt vehessenek
a sorsoláson. Hála számos támogatónknak, sok értékes ajándékot volt alkalmunk kisorsolni véradóink
körében. Nagyon megható volt, amikor egy családon
belül több generáció is jelentkezett, a példamutatás
fontosságát hangsúlyozva ezáltal.

Ugyancsak a véradási kedv ösztönzése céljából
megpróbáljuk szezonális dekorációval szépíteni osztályunkat, a donor fogadó helyiség õszi feldíszítése
kolléganõnk, Boros Anna kézügyességét tükrözi.
Szeptember 26-án rendhagyó csapatépítõ osztályos továbbképzést tartottunk kórházunk kápolnájában, ahol Kittlingerné Tóth Márta lelkésznõ egy ökumenikus jellegû áhítat során ároni áldásban részesített bennünket.
Október 5-én a „Séta a Mellrák Ellen” nevû városi rendezvényhez csatlakoztunk véradással, ahol
nagy számban nyújtották karjukat a véradók.
Dr. Rus-Gal Gabriela
állomásvezetõ fõorvos
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Vérellátó Állomás
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A MAGYAR COCHRANE TAGOZAT WORKSHOPJA KÓRHÁZUNKBAN
A Pécsi Tudományegyetem Magyar Cochrane Tagozata 2018. november 23-24-én Bizonyítékon alapuló szakmai irányelvek a gyakorlatban címmel workshop-ot rendez Gyulán.
A program a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházának Árvay-termében kerül megrendezésre.
A kurzust a PTE-ÁOK Szak- és Továbbképzõ Központ PTE ÁOK/2018.II/00168 kódszámon akkreditálta.
2018. november 23-24.
1. nap: 2018. november 23. péntek 15:00-tól
2. nap: 2018. november 24. szombat 9:00-tól
Információ és jelentkezés:
Pécsi Tudományegyetem
Magyar Cochrane Tagozat
Postacím: 7623 Pécs, Rákóczi út 2.
Telefonszám: +36 72 504 226 vagy +36 30 528 0412
E-mail: cochrane@pte.hu
A kurzuson való részvétel díjtalan.
A jelentkezési lap megtalálható a https://hungary.cochrane.org weboldal
Kurzusaink és továbbképzéseink menüpontja alatt.
A KURZUS TARTALMA
A kurzus a bizonyítékokon alapuló orvoslás (EBM) alapvetõ fogalmainak ismertetésén túl segítséget kíván
nyújtani az irányelv készítés folyamatának, gyakorlatba való átültetésének és mindennapi alkalmazásának megismeréséhez. A résztvevõt megismerteti a bizonyítékok összegzésének eszközeivel, a meta-analízissel és a szisztematikus áttekintõ közleményekkel. A kurzus célja választ adni arra a kérdésre is, hogy ki vállalkozzon egy
áttekintõ közlemény elkészítésére és gyakorlati támogatást adni az ilyen irányú munka megkezdéséhez.
A kurzus 2018. november 24-én vizsgával zárul.
Az eredményes vizsga
- PhD hallgatók számára 1 kreditpontot,
- belgyógyász szakorvosok, csecsemõ- és gyermekorvos szakorvosok, valamint háziorvos szakorvosok számára 16 szakma szerinti tanfolyamon megszerzett pontot,
- más szakvizsgával rendelkezõ szakorvosok számára 16 szabadon választható tanfolyami pontot jelent.
CÉLCSOPORT
Általános orvosok, szakorvosok, kutatók, PhD hallgatók, orvostanhallgatók, akik
– szeretnének megismerkedni a bizonyítékokon alapuló orvoslás elméleti alapjaival;
– szeretnék megismerni az irányelv készítés folyamatát;
– érdeklõdnek az iránt, hogy miként lehet az irányelveket átültetni a gyakorlatba és miként épülnek be a
mindennapi orvosi munkába;
– érdeklõdnek a szisztematikus áttekintõ közlemények készítése iránt, esetleg szeretnének ilyen irányú munkába kezdeni;
– szeretnének megismerkedni a meta-analízis elméleti és gyakorlati alapjaival.
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Elõadásváltozás miatt közzétesszük a javított programot.
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TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNY
BEMUTATKOZIK A RÉTHY PÁL TAGKÓRHÁZ RADIOLÓGIAI OSZTÁLYA

2018. december 6-án 14:30 órai kezdettel a békéscsabai tagintézmény
Remenár termében kerül megrendezésre az intézet radiológiai osztályának 5
elõadásból álló tudományos ülése. Az elõadások témája a radiológiai ellátás történetét, jelenlegi helyzetét, az új vizsgáló módszereket, a máj és emlõ MR vizsgálatának gyakorlatát, valamint a sonográfia alkalmazásának lehetõségeit mutatja be, esetismertetéseket is felsorakoztatva.
Elõadók:
dr. Kardos Klára – osztályvezetõ fõorvos
dr. Borbola János – fõorvos
dr. Tasnádi Tünde – fõorvos
dr. Vághy Rita – adjunktus
Csernus Lívia – sonográfus
A tudományos rendezvény a Pándy Kálmán Tagkórház Árvay termében videó kapcsolat segítségével követhetõ.
Mindkét tagintézmény munkatársait hívjuk és várjuk a rendezvényre!
BMKK Réthy Pál Tagkórház Radiológiai Osztálya
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SEMMELWEIS EMLÉKÉV
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HATÁRIDEJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kedves Munkatársaink!

A Békés Megyei Központi Kórház Tudományos Bizottsága a Semmelweis
Emlékév alkalmából pályázati felhívást tett közzé tudományos publikáció írására azon orvosok és szakdolgozók számára, akik egyrészt érdeklõdnek a tudományos tevékenység iránt, másrészt nyitottak saját szakterületük mindennapos kihívásaira.
A pályamunka Semmelweis Ignác aszeptikus tanainak mai értelmezését, alkalmazását – vagy annak nehézségeit hivatott bemutatni a pályázó saját szakterületén, a mindennapos gyógyítás, ápolás, rehabilitáció során.
A maximum tíz oldal terjedelmû pályamunkákat a Tudományos Bizottság
peer-review rendszerben értékeli. A nyertes pályamunka 100.000,- Ft díjazásban
részesül, továbbá elõadás formájában elhangzik a Semmelweis Emlékév záró rendezvényén és megjelenik az emlékév alkalmából összeállított évkönyvben is.
A pályamunkák beérkezésének határidejét november 30-áig meghosszabbítottuk, tehát még van idõ a készülõ írások benyújtására. Az elkészült munkákat a Békés Megyei Központi Kórház Orvosi Könyvtára a tolgyag@bmkk.eu
és a Tudományos Bizottság elnöke a dr.mark.laszlo@gmail.com e-mail címen
várja.
Tisztelt orvos kollégáim! A szakdolgozók bátorítását is kérem!
Köszönettel:
dr. Márk László PhD
a BMKK Tudományos Bizottságának elnöke
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KIRÁNDULÁS
MEDVE-SZURDOK – HALADÓ TÚRÁZÓKNAK!
A várva várt Medve-szurdok túrára 2018. október 21-én 21 órakor indultunk el Gyuláról, Ausztriába.
Hamar elnémult a csapat, mivel tudtuk, hogy a
buszon töltött éjszaka után kemény nap vár ránk. A
reggeli órákba, 7 után érkeztünk meg egy szép, tiszta kis csendes faluba, Mixnitz-be, mely Graztól 40
km-re található. A rendezett házak, udvarok mentén, szûk kis utcába már két faragott medve jelezte,
hogy jó irányba haladunk.
A Medve-szurdok (németül Bärenschützklamm)
Ausztria egyik legnagyobb szurdokvölgye. Az egyedülálló természeti kincset 1978-ban természeti értéknek nyilvánították, mely a Közép-Alpokhoz tartozó
Grazer Bergland hegység és a Mura folyó völgyében
található.
Lelkesen nekivágtunk a túra elsõ részének, mely
hol könnyed sétával, néhol pedig igen meredek kap-

(összesen 24), csobogók, hangosan robajló patakok,
sziklák sorakoztak. A szédítõ mélység és magasság
váltakozása fantasztikus élményt nyújt. Az 1400 méter hosszú útvonal 55 létrából és 115 fahídból áll, ez
közel 2900 db létrafokot jelent. A szurdokban a közlekedés egyirányú, el sem férne még egy ember mellettünk, annyira szûknek képzeljük el ezeket a létrákat. Szerencsére legtöbb helyen vannak kapaszkodók, amire – megmondom õszintén – nekem szükségem is volt.
A sziklák közül kiérve, a tisztáson 1209 méter
magasan turistaház várja a túrázókat. Itt megpihentünk egy ebéd és kávé erejéig, majd folytattuk utunkat és meg sem álltuk a Csúcskeresztig a Hochlantschon. ami újabb kihívást jelentett. Ide már kevesen jutottunk fel, mert a 2 km-es szakasz újabb 400
méteres szintemelkedéssel járt. A távolban hatalmas
hegyek, sziklák, havas hegycsúcsok, amerre csak a
szem ellát, égig érõ fenyvesek, csodás panorámája
várt minket fenn. Elégedetten, a célt teljesítve magunkba zárva a látványt, a tiszta levegõt, az élményt,
elindultunk lefelé, hogy 18 órára a parkolóba érjünk
a buszindulásig. Hajnalba érkeztünk haza, elfáradtunk, kimerültünk, de ez az élmény minden fáradságot megért. Szerencsénk volt a szép õszies, napsütéses idõjárással, tökéletes idõpont volt egy ilyen
túrára. Köszönet az Egészségedre Egyesületnek, a
túra szervezõinek!
Bak Marcsi
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház,
Biztonságszervezési és Üzemeltetési Osztály

tatókkal jó bemelegítésnek bizonyult. Szívtuk magunkba a friss levegõt, hallgattuk a
zuhatagok, vízesések hangját, csodálattal
néztünk a hatalmas sziklafalakra, vízesésekre, a táj az õsz fantasztikus színeiben pompázott. Az egy órás, 350 méteres szintkülönbség leküzdése után megérkeztünk a
szurdok bejáratához, a jegypénztárhoz. Kis
pihenõ, reggelizés, erõgyûjtés után beléptünk a Medve-szurdok kapuján. Átkeltünk
egy fahídon, párperces séta után elértük az
elsõ komolyabb meredek létra sorhoz. Itt
már fantasztikus környezet tárult elénk, azt
sem tudtuk, hogy a lábunk elé vagy alá nézzünk. Tériszonyosnak nem ajánlom, mert
a meredek létrasorok alatt vízesések
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SZAKDOLGOZÓINK

RECEPTJEI

SZALAI ILONA SÜTEMÉNYE
Az októberi Egészségnaphoz csatlakozva e havi recept-rovatunkban egy egészséges, mégis finom rágcsálnivalót ajánlunk. Az alábbiakban nem csak a sütemény pozitív tulajdonságait és elkészítését, hanem elkészítõjét is megismerhetjük. Szalai Ilona, a Pándy Kálmán Kórház dietetikusa az alábbiakban mutatkozik
be és ossza meg velünk süteménye alapjának, a zabnak jótékony hatásait és az elkészítés fortélyait:
Dietetikus vagyok. 14 évesen döntöttem az egészségügyi pálya mellett, és felvételiztem Gyulára az
Erkel Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolába. Gyermekgondozó akartam lenni. Középiskolás koromban a gyakorlatokon találkoztam
elõször dietetikussal. Igaz, ekkor még csak annyit ismertem a munkájából, amit az osztályon láttam.
A szakközépiskolában az osztályfõnököm és a
szakoktatóm is biztatott a továbbtanulásra, így az
érettségi után jelentkeztem a fõiskolára.
A diploma megszerzése után a Gyulai kórházban helyezkedtem el. 1989. szeptember 1. óta vagyok
a kórház dolgozója.
Bár a mindennapi munkám során beteg emberekkel találkozom, akiknek a gyógyulása nagymértékben függ a táplálkozástól, de fontosnak tartom az
egészséges emberek edukációját is. Ezért a prevencióban is részt vállalok. Iskolában, óvodákban rendezett egészségnapokon ismertetjük meg a gyerekekkel az egészséges táplálkozás fontosságát.

Betegklubokban, szûrõnapokon is rendszeresen
részt veszek.
Éppen ezért választottam a zabkekszet is a versenyre.
A zabnak magas a rost-pektin-tartalma, sok folyadék fogyasztása mellett javítja az emésztést, és
megköti a bélben a káros anyagokat (pl. a koleszterint, így csökkenti a vér koleszterin-szintjét). A zabpehely és a dió nagy mennyiségben tartalmaz B1-, B6vitamint és magnéziumot is. Ezért ajánlott kimerültség és fokozott stressz esetén is, mert regenerálja az
idegeket. Az aszalt gyümölcsök is fokozzák a bélmozgást, segítik megelõzni az obstipációt.
Fogyasztása minden korosztály számára kedvezõ.
A zabpelyhes kekszet nem csak azért ajánlom,
mert egészséges, hanem azért is, mert FINOM!

Zabkeksz
Hozzávalók:
12,5 dkg vaj
12,5 dkg barna cukor
15 dkg zabpehely (kis szemû)
5 dkg liszt
1db tojás
1 kávéskanál szódabikarbóna
aszalt gyümölcs
dió
pici só
Elkészítés:
A hozzávalókat összedolgozzuk.
A masszából sütõpapírral bélelt tepsibe evõkanállal halmokat szaggatunk. (Helyet hagyjunk a tésztahalmok között, mert sütés alatt szétterjed a tészta.)
180 fokon kb. 5-10 percig (amíg kissé megpirul)
sütjük.
Hagyjuk kihûlni.
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AZ ÉN KARÁCSONYOM
RAJZPÁLYÁZAT GYERMEKEKNEK
Pár hónap és közeleg az év egyik legcsodálatosabb ünnepe, a Karácsony. A gyermekek egész évben várják ezt az ünnepet, a készülõdést és az ajándékokat. Közeledtével egyre izgatottabbak lesznek. Ez a rajzpályázat lehetõséget nyújt arra, hogy a gyermekek másoknak is megmutathassák számukra, mit is jelent ez az ünnep, hogyan készülnek rá.
Téma: A ÉN KARÁCSONYOM
Ne felejtsék el a pályázat hátuljára vagy mellékletként elküldeni, hogy a gyermek által
készített alkotásnak mi a CÍME és egy rövid leírásban azt, hogy mit jelent számára ez az
ünnep.
Korcsoportok:
I.
korcsoport: 3-5 éves
II. korcsoport: 6-8 éves
III. korcsoport: 9-14 éves
Technika, méret:
Az alkotások elkészítésének módja szabadon választható (ceruza, pasztell, akvarell,
zsírkréta, vízfesték, tempera, olaj, szén, grafit stb.). A pályamunkák A/4 vagy A/3 méretben készüljenek.
Beküldési határidõ:
A pályamûveket 2018. november 5-étõl 2018. december 3-áig lehet leadni, a Békés Megyei Központi Kórház mindkét tagkórház Minõségirányítási osztályán, valamint a Pándy
Kálmán tagkórház Orvosi Könyvtárában (Igazgatási épület).
Díjazás:
Minden korcsoporton belül az elsõ 3 helyezett díjazásban részesül.
A beküldött pályázatokat szakmai zsûri értékeli.
Boldog-Horváth Ilona – festõmûvész
Kéri László – festõmûvész
Kutasi Emma – mûvésztanár
Szabó Balázs – grafikus
A pályázatban résztvevõk fejenként egy mûvet küldhetnek be, melyek kézzel készített
alkotások legyenek. Az elkészült pályamunkák hátulján ne felejtsék el feltüntetni a gyermek nevét, életkorát, szülõ elérhetõségét (cím, telefonszám).
A pályázat benyújtásával a pályázó elismeri, hogy az eljuttatott mû saját munkája és
beleegyezik, hogy a rajzot a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Galériájában a kórház
kiállítsa. A verseny után a nyertes mûveket a Békés Megyei Központi Kórház a Házi Hírmondóban, kórházunk elektronikus újságában közzéteszi.
További információ az alábbi e-mail címen kérhetõ: pruha.anett@bmkk.eu
Várom minél több pályázat beérkezését!
dr. Balogné Pruha Mária Anett
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MÉZESKALÁCS SÜTÕ VERSENYRE

Intézményünk 2018 novemberében mézeskalács sütõ versenyt
hirdet a Békés Megyei Központi Kórház munkatársai részére.
Az alábbi kategóriákban lehet nevezni:
– egyéni
– „anya-lánya” közös sütögetés, melyben felnõtt-gyermek
(nem feltétlenül anya-lánya kapcsolat!) vesz részt
– diétás (diabetikus, gluténmentes, paleo stb.)
– csoportos: maximum 4 fõs csoport bármilyen témájú kompozícióval
Értékelési szempontok:
– egyéni, anya-lánya és diétás kategóriákban: íz, állag, látvány, alapanyagok
– csoportos kompozíció esetében – jellegébõl adódóan – látvány alapján történik az értékelés.
A kész mézeseket elõzetes jelentkezés után november 29-én
9:00-12:00 között adhatják le a „versenyzõk” az Árvay teremben.
A sütemény receptjét névvel, munkahellyel ellátva két példányban kérjük a süteménnyel együtt leadni!
Az elkészült mézes süteményeket 3 tagból álló szakmai zsûri értékeli.
A legjobbakat értékes ajándékokkal díjazzuk!
A verseny eredményhirdetése 2018. november 30-án 13:00kor kezdõdik a BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Árvay-termében.
Szeretettel várjuk bármelyik munkakörbõl a jelentkezõket!
Jelentkezés és további információ:
Kuti Árpádné Romvári Évánál, a 6575-ös melléken

Képek: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images
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KÖNYVAJÁNLÓ
JAMES LEAR – A HÁTSÓ BEJÁRAT
Ulpius Ház Könyvkiadó, Budapest, 2014.
„O tempora, o mores!” (Micsoda idõk, micsoda
erkölcsök!) – dörögte a szenátus elõtt Marcus Tullius
Cicero. Ha már felmerült a neve, akkor egy pár szót
õ is megérdemel: nemcsak a klasszikus szónoklás legnagyobb mestere volt Rómában, hanem politikusként egész életében a szenátus hatalmának megõrzéséért is harcolt a diktatórikus uralommal szemben.
Volt questor (magas állású pénzügyi
tisztviselõ), aedilis (hatósági hivatali hatalommal bíró vezetõ) praetor
(bíró), majd consul (a két fõhivatalnok egyike Rómában); kitüntették
„A haza atyja” címmel, majd a szövetségesek között ingadozó, a vesztes oldalra állt, végül Antonius halállistájára került és fejével fizetett
politikai tévedéseiért (O tempora, o
mores!)
Magam a 60. életévemhez erõsen közeledve, tapasztalt és toleráns,
mi több, felvilágosodott embernek
tartom magam (bár az öndicséret –
mint tudjuk – soha nem jószagú).
Sõt, a „Jancsi és Juliskát” is többször olvastam. Azt hiszem, ez
megint egy kis kitérõt követel. Az
általam igen kedvelt fantasy-szerzõ,
Harrison Fawcett (született Fonyódi
Tibor), akinek egyik könyvérõl
(Ópiumkeringõ) már írtam egy ismertetõt, „Feketecsuklyások” címû könyvében található a következõ párbeszéd:
„– Sokkal többet tudok a szexrõl, mint gondolná!
Olvastam az Illatos Kertet, a Káma Szutrát és Apollinaire-tól a Tizenegyezer vesszõt... sõt, még a Jancsi és Juliskát is, és... és...
Odette kifulladt. Dühödten szuszogott, a keze
ökölbe szorult, legszívesebben nekiugrott volna a férfinak, aki szinte beleizzadt abba, hogy ne robbanjon
ki belõle a nevetés. Tom megpróbált komoly arcot
ölteni, a fejét csóválgatta, mint aki nagyon gondolkodik, hogy mit és miképpen mondjon egy szûznek,
aki mindent összeolvasott már a szexrõl, még azt is,
amit egyáltalán nem kellene...
– A Jancsi és Juliskát? Ne ba...,ál ki velem!
– A nevelõnõm szerint a kemence szája a forró
nõi hüvelyt jelképezi, míg a péklapát, amire Jancsit
akarják ültetni, fallikus szimbólum...
– Csókoltatom az öreglányt!
– ... szóval ne nézzen hülye csitrinek!”
(O tempora, o mores!)

Mindenesetre, ami a lényeg, igen, olvastam a
Jancsi és Juliskát is. Ez után a múlttól a jövõig terjedõ kitérõ után lassan itt az ideje, hogy eljussak a
címben ígért szerzõig és mûvéig.
James Lear eredeti neve Rupert Smith, Amerikában született, de Nagy-Britanniában él. Saját neve
alatt kezdetben „hagyományos” irodalommal (20
éves újságíróként szerzett tapasztalatai ihlette regények és életrajzok)
próbálkozott, de hamarosan áttért a
pornográf elemeket tartalmazó mûvekre, elsõsorban a homoszexuális
kalandokra (James Lear néven),
míg hasonló, de nõi célközönségnek
készülõ írásait Rupert James néven
publikálja. A hardboiled („kemény”) bûnügyi irodalom mûfajában
is alkotott, melyben hõsei Raymond
Chandler (Philip Marlowe), Ross
Macdonald (Lew Arccer), Mickey
Spillane (Mick Hammer) vagy
Dashiell Hammett (Sam Spade)
klasszikus figuráira emlékeztetnek.
A jelen könyvben szereplõ Mitch
Mitchell Cambridge-ben tanuló, homoszexuális fiatalember, aki amatõr
detektívként egy trilógiában szerepel
(The Back Passage, The Secret
Tunnel, A Sticky End); ezek elsõ
kötete „A hátsó bejárat” (a többi
magyar fordítását nem találtam). Mitchell nem a kemény öklû nyomozók közé tartozik (ha nem lenne
olcsó poén, akkor azt írhatnám, hogy más keménységére büszke). Már gyermekként a detektívregények
olvasásával múlatta az idõt, s magándetektív akart
lenni, ezért folytatott – Sir Arthur Conan Doyle
(Sherlock Holmes „szülõatyja”) példáját követve –
orvosi tanulmányokat. „Hogy rövidre fogjam, huszonkét éves, tudományos továbbképzésen részt vevõ orvostanhallgatóként két szenvedélyemnek éltem: a farkamnak és a bûneseteknek.”
Az „Agatha Christie, húzódj félre!” mottó (amit
egy az egyben az eredeti angol kiadásból fordítottak),
talán nem is annyira tévedés. A krimi nagyasszonya
mindenképpen félrehúzódna (és talán még szemét is
eltakarná) a könyvet olvasva. Nem azért, mintha
prûd lenne (egyik állandó hõse, Miss Marple is sok
mindent tud és ismer, bár neveltetése meggátolja abban, hogy beszéljen bizonyos dolgokról), hanem
azért, mert a mûfaj ebbe az irányba való fordulása
kevéssé töltené el örömmel...
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A hátsó bejárat a klasszikus krimi legjobb hagyományainak megfelelõen indul: 1925 nyarának legmelegebb napján, a Norfolk északi partján levõ
Drekeham Hall-ban az egyik vendéget bújócska közben (bármennyire is infantilisnek tûnik mai szemmel,
de ezzel szórakoztak Sir James Edge vendégei) holtan találják az egyik faliszekrényben. (Persze az is
lehet, hogy máshonnan vonszolták oda – mintha valaki furcsa nyomokat látott volna a szõnyegen...)
Szívesen írnám azt, hogy ezzel kezdõdik ez a furcsa bûnügyi regény (vagy annak paródiája – ki tudja?), de az eleje másról szól: Mitch éppen legjobb
cambridge-i cimborájával kuporog a lépcsõ alatti
szekrényben és sikeresen csábítja el, bár a beteljesülést a holttest megtalálása fölötti kavarodás megakadályozza. Ezután magánnyomozói babérokra áhítozó hõsünket a házban lakó egyik csinos fiatalember hívja magával a parkba, ahol már nem lesz akadálya az örömteli aktusnak, ahogy a késõbb a rendõrrel, a titkárral, az inassal, a lovásszal, az ott lakókkal, a megjelenõ újságíróval és a vendégekkel sem.
Bár a gyilkosság mellett verekedés, rendõri brutalitás, zsarolás is felbukkan a könyvben, a vezérmotívum Drekeham Hall sajátos szexuális szabadossága,
amit az egyik szereplõ így foglal össze: „Föl-le a hátsó
folyosón, föl-le, az inasok, a kertészek, a lovászok és
az összes szolgáló. Mindegyikünknek megvoltak, hát
nem?” (O tempora, a mores!)
Félreértés ne essék! Nem a szex ellen van kifogásom, s az sem zavar, hogy férfiak ûzik ezt egymással a könyvben. (Olvastam ám a Jancsi és Juliskát
is!) A gondom az, hogy a gyilkosság és a nyomozás
teljesen elsikkad a „hátsó bejáratok” körüli cselekmények bemutatása mellett. Minden bizonnyal régimódi vagyok, de az elképzelésem az, hogy egy bûn-

ügyi regényben a nyomozó (akár hivatásos, akár amatõr) nyomozzon, és a fõ tevékenysége ne a szoknyák
(ebben az esetben a nadrágok) utáni szaladgálás legyen. Egy-egy gáláns kaland, vagy akár szenvedélyes
jelenet nem baj (sõt, színezi a történetet), de a vezérfonal maradjon a bûncselekmény – nyomozás –
leleplezés triumvirátusa. Ha ez máshogy történik,
akkor az már nem krimi, hanem valami más (és
Agatha Christie okkal és joggal húzódik félre).
Nem tisztem megítélni, hogy a könyv jó vagy
rossz – jól van megírva, fordulatos, érdekes – bár
nem meglepõ módon kissé torz – képet fest a húszas
évek Angliájáról. Viszont az értékrendemben nem
detektívregény. Sem a „klasszikus” (mondjuk: spekulatív, intellektuális), sem a „hard” (keményöklû?)
mûfaj hagyományainak nem felel meg. Valami más,
egy gyilkosság apropóján. Tudomásul kell venni, hogy
nem minden könyv krimi, ahol megölnek valakit,
mert akkor akár Szophoklész (talán most így ildomos írni) Antigoné-ja, s William Shakespeare darabjai is ide lennének sorolhatók. „A hátsó bejárat” sem
az. Lehetne éppen paródia is, de annak komoly –
komoly történetnek pedig frivol (ha elolvassák, akkor természetesen más jelzõt is alkalmazhatnak e
helyett – o temora...).
Lehet, hogy krimi, lehet, hogy homo-pornó, egy
biztos: a Könyvudvar weboldalon a 260 oldalas, puha
kötésû könyv újonnan 990 Ft. Kíváncsiságból is érdemes megvenni, s ha valaki borzong tõle (bármilyen
indíttatásból), akkor is olcsóbb, mintha fagyira költötte volna a pénzét.
dr. Pikó Béla osztályvezetõ fõorvos
Pándy Kálmán Tagkórház
Megyei Onkológiai Centrum
Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Osztály
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